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 ملخص باللغة العسبٔة
 و.د. ضعد حمنْد عجاج 
 أ.د. زشاق حطني ضسٍد 

الحضرمي رحمو اهلل  اني كتاب اهلل عز كجؿ، كىنا نجد أف اإلماـلمسنة دكر ميـ في فيـ مع
بريز" مف حيث الترتيب حتى يسيؿ عمى المطمع عمى مادتو سمؾ منيجا في كتابو "شذكر اإل تعالى

ذلؾ مما ذكره في مقدمة كتابو حيف تحدث فييا  القارئ بغيتو في يسر، كما أشرنا إلىكفكائده كيجد 
يضاح معاني اآليات الكريمة. فيـ  إلىفال سبيؿ ، ي الضركريةفاىتـ ببياف المعان عف أىمية معرفة كا 

الكريـ كمييما كحي مف  القرآفالكريـ إال مقركنا بالسنة النبكية المشرفة، ذلؾ أف السنة النبكية ك  القرآف
فجاء بحثنا ىنا  .ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ اهلل عز كجؿ، مصداقا لقكلو سبحانو: 

، حيث تـ اختيار نماذج بريز(الحضرمي الحديثية في كتابه شذور اإل اإلمام استشهاداتكبعنكاف )
 العظيـ.  القرآفلفاظ استشياداتو الحديثية في كتابو لشرحو أمف 

 استشهادات الحضرمي ، الحديث النبوي ، شذور اإلبريز: احيةتالكممات المف
IMAM HADRAMI HADITH CITATIONS  

IN HIS BOOK SHUZOR AL-EBRIZ 
M. Saad Mahmoud Ajaj 

Prof. Razzaq Hussain Sarhad 

Summary 
The Sunnah has an important role in understanding the meanings of the 

Book of God Almighty, and here we find that Imam Al-Hadrami, may God Almighty 

have mercy on him, took a method in his book “The Shares of Al-Abreez” in terms 

of arrangement in order to facilitate access to his material and benefits, and the 

reader finds his intention in ease, as we mentioned that from what he mentioned in 

The introduction to his book, when he spoke about the importance of knowing and 

clarifying the meanings of the noble verses.  Concerned with the clarification of the 

necessary meanings, there is no way to understand the Holy Qur’an except with the 

honorable Sunnah of the Prophet, because both the Prophetic Sunnah and the Holy 

Qur’an are both inspired by God Almighty, in validation of His Glorious Saying: 

﴾ ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  ڀ ﴿   So our research came here with the title (The 

Hadiths of Imam Al-Hadrami Al-Hadith in his book Shazoor Al-Abriz), where 

samples were chosen from his Hadith citations in his book to explain the great 

words of the Qur’an. 

Key words: Hadrami quotes, Hadith, Abraz's necks 
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 املقدمة 

كنستغفره كنتكب إليو، كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا  إف الحمد هلل نحمده كنستعينو
كمف سيئات أعمالنا، مف ييد اهلل فال مضؿ لو كمف يضمؿ فال ىادم لو، كأشيد أف ال 
إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو، كأشيد أف محمدان عبده كرسكلو، أرسمو باليدل كديف 

ابو، كالتابعيف ليـ بإحساف الحؽ، ديف الرحمة كالعدالة، صمى اهلل عميو كعمى آلو كأصح
  أما بعد:.. يـك الديف كسمـ تسميمان كثيران. إلى

كفعمو كتقريره المصدر التشريعي الثاني  السنة النبكية المتمثمة بقكؿ النبي ف
فقد كاف ىي احد أنكاع التفسير بالمأثكر، ك العظيـ(  القرآفبعد كالـ اهلل عز كجؿ )

كف رصيد ، كمف خالؿ ىذا الرجكع تكٌ القرآففي فيـ  النبي  إلىالصحابة يرجعكف 
ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   : تعالىقاؿ  القرآفعظيـ في تفسير 

ڦ
(ُ) . 

أك تكضيح  ،ما بياف لمجمؿإ ،القرآففي بياف كتفسير  كقد كردت أحاديث كثيرة
أك زيادة حكـ فيمو مف  ،أك إفياـ لمعنى كممة أك شرح جممة ،أك تقييد لمطمؽ ،لمشكؿ
عمى ضربيف: بياف لمجمؿ في الكتاب كبيانو  ; قاؿ القرطبي: البياف منو القرآف

ككبيانو مقدار الزكاة  ،لمصمكات الخمس في مكاقيتيا كسجكدىا كرككعيا كسائر أحكاميا
أما النكع اآلخر فيك زيادة عمى حكـ الكتاب كتحريـ نكاح المرأة عمى عمتيا  ،ككقتيا
 .(ِ)كتحريـ الحمر األىمية ،ياكخالت

                                                            

 .ْْ ، اآليةالنحؿسكرة ( ُ)
 .ِٕ/ُالجامع ألحكاـ القرآف: ( ينظر: ِ)
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كاف عمى جانب مف األىمية، فقد تتبع العمماء ما جاء  إف الذم فسره النبي 
في السنة مف تفسير لكتاب اهلل، فذكر أئمة الحديث في كتبيـ أبكابان مما جاء في تفسير 

النبي  إلىالكريـ ذكركا فييا ما رفع  القرآف
(ُ).  

بطرؽو عٌدةو،  القرآف فٌسر النبي  لمقرآف فقدنبيف أنكاع التفسير النبكم  كىنا
 منيا: 

: تعالىالتفسير بالقكؿ: كمثاؿ ذلؾ تفسير النبي لكممة القكة الكاردة في قكلو 
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

، بالحديث الذم ركاه عقبة بف عامر عف النبي أٌنو (ِ)
 . (ّ)«أىالى إفَّ القيكَّةى الرٍَّميي »قاؿ: 

ڱ  : تعالىلقكؿ اهلل  التفسير بالفعؿ: كمثاؿ ذلؾ تفسير النبي 

ڱ
، فالصالة كٌميا بشركطيا (ٓ): )صمُّكا كما رأيتيمكني أصمِّي(، بقكؿ الرسكؿ (ْ)

 كأركانيا كسننيا بٌينيا النبي بفعمو.
ثبات أكجو الداللة أللفاظ إالحضرمي مف السنة ما استدؿ بيا عمى  اإلماـفانتيؿ 

إنما  ،فمـ يسيب في الشرح كًذكًر ما ال فائدة منوالكريـ كبياف معاني الكممات  القرآف
الكريـ إال مقركنا بالسنة النبكية  القرآففيـ  إلىفال سبيؿ ، اىتـ ببياف المعاني الضركرية

مصداقا  ،الكريـ كمييما كحي مف اهلل عز كجؿ القرآفذلؾ أف السنة النبكية ك  ،المشرفة
ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ لقكلو سبحانو: 

(ٔ). 

                                                            

 .ِّٕينظر: مناىج المفسريف: ص( ُ)
 .َٔ ، اآليةنفاؿألاسكرة ( ِ)
 .(ُِّٖ)برقـ  َْٗ/ِ( سنف ابف ماجو: ّ)
 .ّْ ، اآليكالبقرةسكرة  (ْ)
 .(ُّٔ)برقـ  ُِٖ/ُصحيح البخارم: ( ٓ)
 .ْ-ّ ، اآليتافالنجـسكرة  (ٔ)
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الحضرمي الحديثية في كتابه  اإلمام استشهاداتفجاء بحثنا ىنا كبعنكاف )
األكؿ فيو مقدمة كثالثة مباحث، : مقسمة عمىككانت خطة البحث  بريز(شذور اإل

، ككاف اختيارنا مطالب ثالثةفيو أربعة مطالب، كالثاني فيو ثالثة مطالب كالثالث 
في بحثنا لكثرتيا مما ال يسع  تعالىو في كتابو رحمو اهلل ستشياداتلبعض النماذج ال

 ىـ النتائج كالتكصيات.كخاتمة كفييا أ ذكرىا جميعان،
 وصلى اهلل على سيدوا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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 املبخح األّل: 
 التعسٓف باملؤلف ّاللتاب

 : املطلب األّل
 امسُ ّلقبُ ّمْلدِ

ىك محمد بف عبد القادر بف أحمد بف أبي بكر بف إسرائيؿ بف إسماعيؿ بف 
 .(ُ)محمد بف عمر اإلسرائيمي المالكٌي الخكالنٌي الركضٌي الحٌبانٌي الحضرميٌ 

ىػ(، كالمالكٌي الخكالنٌي ِٖٔ)ت جٌده إسرائيؿ بف إسماعيؿ إلىكاإلسرائيمٌي نسبة 
خكالف بف عمرك يعرب بف قحطاف،  إلىجٌده األعمى مالؾ الذم ينتيي بنسبو  إلىنسبة 

بمدة ركضة ابف إسرائيؿ جٌد الحضرمٌي، أٌما الحٌبانٌي الحضرمٌي  إلىكالركضٌي نسبة 
الشرؽ مف  إلىكادم ًحٌباف الكاقع في حضرمكت كىي أحد مخاليؼ اليمف  إلىفنسبةن 
ا ، ككاف ييمٌقب بعٌدة ألقاب منيا(ِ)عدف : )جماؿ الديف( ك)العاٌلمة( ك)الفقيو( كنيًعت أيضن
كًلد الحضرمٌي في قرية الركضة الكاقعة بكادم حٌباف  .(ّ)( لعممو كفقيو في الديفاإلماـبػ)

، كلـ يطمئف (ْ)ق، ىذا ما ذكره صاحب كتاب )تاريخ الشعراء الحضرمٌييف(ٕٓٗ سنة
عٌدة  إلىمحقؽ الكتاب لسنة الكالدة تمؾ، كيرل تقٌدـ مكلد المؤلؼ عمى ذلؾ مستندنا 

                                                            

، كخالصة األثر في أعياف القرف ُُِينظر: عقد الجكاىر كالدرر في أخبار القرف الحادم عشر:  (ُ)
 ، كينظر: األعالـ: خير الديف الزركمي:ُُِ/ُ، تاريخ الشعراء الحضرمٌييف: ُُ/ْالحادم عشر: 

، معجـ َُٖ/َُ المؤلفيف: ، معجـِْ/ْ في الذيؿ عمى كشؼ الظنكف:، إيضاح المكنكف ُِ/ٔ
، كينظر: مقدمة كتاب شذكر اإلبريز في ّٓٓ/ِ المفسريف مف صدر اإلسالـ كحتى العصر الحاضر:

 .ٗٓ لغات الكتاب العزيز:
، كينظر: مقدمة كتاب شذكر اإلبريز في لغات الكتاب ُُِ/ُينظر: تاريخ الشعراء الحضرمٌييف: ( ِ)

 .ٗٓالعزيز: 
، كينظر: خالصة األثر في أعياف القرف الحادم ّٕٗ( ينظر: النكر السافر عف أخبار القرف العاشر: ّ)

 .ُٔ، كينظر: مقدمة كتاب شذكر اإلبريز: ُُ/ْعشر: 
 .ُِِ( ينظر: تاريخ الشعراء الحضرمٌييف: ْ)
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أمكر منيا: ًذكر أحد المؤرخيف أٌف معظـ تحصيؿ الحضرمٌي كانتفاعو كاف ًمف الشيخ 
ق(، أم إٌف الحضرمٌي أدرؾ ِٕٗ) العاٌلمة الفقيو عبد اهلل بف عمر بامخرمة المتكفى

ًمف حياة الشيخ فمتى كاف أكثر التحصيؿ بيذه المٌدة القصيرة، فضالن خمس عشرة سنة 
، كىي أمكر (ُ)ق(ّٖٗ) عف فارؽ السف في الكالدة بيف الحضرمٌي كأبيو المكلكد سنة

ا. ما نراهتضع احتماؿ كالدة الحضرمٌي قبؿ ذلؾ. كىذا   أيضن
 املطلب الجاىٕ: 

 ىصأتُ ّطلبُ للعله ّملاىتُ ّعلنُ
نشأ الحضرمٌي في بيئة ديف كعمـ، إذ كاف أبكه إماـ ناحيتو كعالميا كزعيميا 
كالمفتي فييا، فشٌب الحضرمٌي متأثرنا بمحيطو الراقي كترٌبى أحسف تربية، كزاد ذلؾ ًمف 

الغربة البعيدة  إلىإقبالو عمى شتى العمـك كتحصيميا في مدينتو حٌباف كغيرىا، كرحؿ 
بالفنكف العديدة ثراءن مكفكرنا كلـ يقعد حتى أثرل محصكلو

، فكاف مفٌسرنا لغكيًّا شاعرنا، (ِ)
، أخذ عممو عمى يد العديد عمماء أجاٌلء بعضيـ ًمف (ّ)ككاف مشاركنا في بعض العمـك

كالحديث  القرآفأسرتو ككاف ليـ مقاـ ككجاىة ككانكا بيت عمـ، فأخذ عف كالده العمـ ب
، (ْ)كالحديث كالفقو القرآفمد الحٌبانٌي عمـك كالفقو، كأخذ عف عمو الشيخ مالؾ بف أح

ا عف غيرىـ ًمف العمماء أبرزىـ العاٌلمة عبد اهلل بامخرمة ، ككاف الحضرمٌي (ٓ)كأخذ أيضن

                                                            

 .ٔٔ ،ُٔشذكر اإلبريز: ، كينظر: ِِٗ/ُ:ّٕٗ( ينظر: النكر السافر عف أخبار القرف العاشر: ُ)
 .ُِِ ( ينظر: تاريخ الشعراء الحضرمٌييف:ِ)
 .َُٖ/َُ( ينظر: معجـ المؤلفيف: ّ)
 .ٓٔ، ِٔ( ينظر: شذكر اإلبريز: ْ)
عبداهلل بف الفقيو الصكفي عمر بف اإلماـ عبد اهلل بف أحمد مخرمة، كاف آية في العمـ ( ىك العاٌلمة الفقيو ٓ)

ا بميغنا في انتيت إليو رئاسة العمـ  كالفتكل في جميع جيات اليمف ، برع في الفقو كفي الفمؾ ككاف فصيحن
-ّٕٗ النكر السافر عف أخبار القرف العاشر: النظـ كالنثر كلو تصانيؼ عٌدة كفتاكل كرسائؿ، ينظر:

َّٖ . 
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يعٌظمو كثيرنا كييرٌجحو عمى أبيو كمعظـ تحصيمو كاف منو
، كفضالن عف عممو نظمو (ُ)
قصائد منيا في المدح أك  لمشعر ككانت قصائده متفٌرقة كفي مكاقؼ مختمفة، فقد نظـ

الرثاء أك في المسائؿ العممية كنظـ الضكابط، كقد يردُّ عمى غيره بالشعر، كًمف شعره في 
 :(ِ)مدح أحد شيكخو

َــعــــــــ    يا عاِذلـــ  يـ  ِّـم ال  ر أ
 

ـــــوِ  *** ـــــ ـِ     ـــــ ـِ  ِلفـ ـــــ ـــ ُر أــ ـــــوال    أبــــ
 

َب  ـــ   ُ  يـــ  ِّمــــم  ب  وـــالم  
 

ُيفــــــــــــالا  ـــــــــف و  ***  ِّــــــــمافِم  يفالـــــا 
 

ــــال َ  ــ  ــــــــــ ـــــل ــــلَم ـ ـ ـــا ب ـــ  أب  أع 
 

ــــ     ـِّ ــــــــــو    *** ــــ     ل اــــ   لالاشـ
 

ُ لاـلــو  ـِ  ُ لقـــففف ـِ   شــفـ   لوميفــ
 

ُ لـ ــ   ِ  *** ُ لالــو    ُ ل مــأ أع ـــا 
 

ـــ ـــ  ل َ م ــاِ  بــأ ه   ِ ــ  لف ــ  هــ  بةم
 

 ُي ـــــا  بـــأ هـــ  بـــــــــــفـ  ل  ـــــــــــ ميوِ  ***
 

ُ لــ ُ س ـو ِ    ه    مــــا  س ةـــــاِ  
 

ـــــوِ  *** َشـــــ ـِ  ـ ـــــمي َشــــاِ  يالــــو  لقوـــ  إ
 

ُعالـــ  ـــم ه   ُإذ  نظــمـب إلـــ أ ــــــــــــ
 

ـــــم   ِ  *** ــــــمكـب بمــــمِض  لةــــاَِد  ل  ـــ  بــــ
 

الحضرمٌي فكاف في بمدتو حٌباف كىذا التنٌكع في العمـك كٌميا صقؿ شخصية 
"المظير الميشار إليو بالبناف كالمرجع في الشؤكف الدينية كالمدنية كالسياسية"
فو (ّ) ، كصى

العاٌلمة كقاؿ عنو: "عالـه ظير شرفو  اإلماـ)عقد الجكاىر كالدرر( ب صاحب كتاب
فاضؿه متفنفه  ، كقاؿ غيره فيو ىك: "عالـه (ْ)كعمىت عٌزتو، كأٍنبىأ عف جكىر كممة صدقو"

في جميع العمـك فقينا كحديثنا كلغنة"
(ٓ) . 

                                                            

 .ّٕٗ( ينظر: النكر السافر عف أخبار القرف العاشر: ُ)
 و ىذه القصيدة مف مصادر لـ أقؼ عمييا.، نقؿ حققّٗينظر: شذكر اإلبريز: ( ِ)
 .ُِِ( تاريخ الشعراء الحضرمٌييف: ّ)
 .ُُِ( عقد الجكاىر كالدرر في أخبار القرف الحادم عشر: ْ)
 . َٖٓ/ُجيكد فقياء حضرمكت في خدمة المذىب الشافعي: ( ٓ)
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 املطلب الجالح: 
 مؤلفاتُ

لمحضرمٌي العديد مف المؤلفات التي ذكرتيا كتب التراجـ كالفيارس منيا 
المخطكط كمنيا المفقكد، كىي آثار طيبة تينًبئ عف ثقافتو كعممو، كىي تشيد لعممو 

لىالبارز ك   القرآف، كتنٌكعت مكضكعاتيا في تفسير ألفاظ (ُ)التقٌدـ كسبر أغكار العمـك ا 
كشرح المنظكمات كالقصائد، كنظـ القصائد كالفتاكل الفقيية كعمـ المساحة، لـ ييطبىع 

 كييحٌقؽ منيا إال ىذا الكتاب.
نيًسب إليو مف مؤلفات، أك ما اختمؼ في  كقد فٌصؿ محٌقؽ الكتاب في ذكر ما

معظـ التراجـ كالفيارس يمكف إجماؿ مؤلفات الحضرمٌي  إلىليو، كبعد العكدة نسبتيا إ
 :(ِ)باآلتي

 .الذىب المرشكش عمى العمـ المنقكش في األركش: كىك مفقكد 
 .رسالة في ذكر القيكة: كىي مخطكطة 

  :رسالة مشكاة األنكار كمظير األسرار في أكصاؼ قطب األخيار
 مخطكطة.

  الكتاب العزيز: مطبكع كمحقؽ.شذكر اإلبريز في لغات 

 .شرح عمى قصيدة مناسؾ الحج كالزيارة: مفقكد 

 .فتح العزيز الغٌفار في مسألة اإلقرار: مفقكد 

 المساحة: كىك كتاب مفقكد.  حققوالمشٌمة النفاحة ب 

                                                            

 . ّٖ( ينظر: شذكر اإلبريز: ُ)
، تاريخ الشعراء ُِِ/ٔ، كينظر: األعالـ: ُُ/ْعشر: ينظر: خالصة األثر في أعياف القرف الحادم ( ِ)

، مصادر الفكر ِٕٗ/ّ، ىدية العارفيف في أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف: ُِِ/ُالحضرمٌييف: 
. كينظر: جيكد فقياء حضرمكت في خدمة المذىب الشافعي: ٕٓٓ ،ِّْ ،ِِٗاإلسالمي في اليمف: 

 .ٕٖ–ّٖيز في لغات الكتاب العزيز: ، كينظر: مقدمة كتاب شذكر اإلبر ُٖٓ،َّٓ/ُ
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 املطلب السابع: 
 ّفاتُ

أك سنتيا،  لـ يختمؼ المؤرخكف الذيف ترجمكا لحياة الحضرمٌي عمى مكاف كالدتو
ٌنما اتفقكا عمى كفاتو سنة  سرائيؿ كديًفف فييا إق، في مكطنو قرية ركضة بني َُُٓكا 

كجميع عمماء  تعالى، رحمو اهلل (ُ)في الثاني عشر أك الثمانية عشر ًمف رجب
 المسمميف.

  

                                                            

، تاريخ الشعراء ُُ/ْ: في أعياف القرف الحادم عشر ، خالصة األثرُُِ( ينظر: عقد الجكاىر كالدرر: ُ)
 .ُِِ/ُالحضرمٌييف: 
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 املبخح الجاىٕ: 
 التعسٓف بلتاب )شرّز اإلبسٓص يف لغات اللتاب العصٓص(

 املطلب األّل: 
 تْثٔق اللتاب ّىطبتُ للخضسمٕ

الحضرمٌي; ألٌف الحضرمٌي قٌدـ فيو بمقٌدمة  إلىال يكجد شؾ في نسبة الكتاب 
، كقد كٌثؽ المؤرخكف نسبة (ُ)كمنيجو فييا القرآفشرح فييا غايتو مف التأليؼ في لغات 

كتاب )شذكر اإلبريز في لغات الكتاب العزيز( لمحضرمٌي كلـ يختمؼ منيـ أحد في 
 ، كىذا يدٌؿ عمى أٌف الكتاب ىك لمحضرمٌي كًمف تأليفو.  (ِ)ذلؾ

  مب تألفف  لل اب:
عٌدة أمكر  إلىبٌيف الحضرمٌي في مقدمة مكجزة غاية تأليؼ الكتاب كىي تشير 

 :(ّ)كغايات يمكف تمخيصيا باآلتي
 .ديف الحؽ إلىـ كالفخر بانتسابو ػػػػ تمٌسكو بديف اإلسال

بمسافو عربيٍّ   الكريـ الذم نزؿ عمى قمب النبٌي األميف القرآفػػػػ بياف فضؿ 
.  مبيف، كعٌده أفصح لسافو كأكضح بيافو كأقكل برىافو

 القرآفتأكيؿ  إلىػػػػ السير عمى نيج السابقيف مف العمماء األعالـ الذيف انتدبكا 
ظيار أحكامو كتفسير كالمو أك ما أشكؿ مف إعرابو أك حكـ حاللو  كا 

 كحرامو. 

                                                            

 .ُّٕ ( شذكر اإلبريز:ُ)
 ، خالصة األثر في أعياف القرفُُِينظر: عقد الجكاىر كالدرر في أخبار القرف الحادم عشر: ( ِ)

، إيضاح المكنكف في ُِ/ٔ، األعالـ: ُُِ/ُ، تاريخ الشعراء الحضرمٌييف: ُُ/ْالحادم عشر: 
، معجـ ِٕٗ/ّ، ىدية العارفيف في أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف: ِْ/ْالذيؿ عمى كشؼ: 

 .َُٖ/َُالمؤلفيف: 
 .ُّٕ( ينظر: شذكر اإلبريز: ّ)
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يضاحيا كتبيانيا  القرآفجمع عجائب لغات  ػػػػ األنيقة كغرائب ألفاظو الرائقة، كا 
 كترتيبيا ترتيبنا معجميًّا.

 املطلب الجاىٕ: 
 تطنٔة اللتاب

سٌمى الحضرمٌي كتابو )شذكر اإلبريز في لغات الكتاب العزيز(. كالٌشذيكر في 
مف المٍعًدف مف غير ًإذابة الحجارة ًقطىعه مف الذىب ييٍمقىطي  " المغة جمع شىٍذرىة، كالشىٍذر:

ٍكىر كمما ييصاغ مف الذىب فرائد ؿ بيا المٍُّؤليؤي كالجى ، كالشٍَّذري أىيضان صغار المؤلؤ ييفىصَّ
(، كيعني:(ُ)شبييا بالشٍَّذر لبياضيا" زى ٍميي  . كاإلبريز ىك إفعيؿ مف الفعؿ )بىرى "اإًلٍبريزي الحى

زى الرجؿي  ... اإًلٍبًريزي مف الذىب الخالص"الصافي مف الذىب كقد أىٍبرى  .(ِ)ًإذا اتخذ اإًلٍبًريزى
كيدؿ المعنى المغكم لمفظتيف عمى جمع مف النفيس الغالي كالخالص مف 

رل الباحث إشارة أكلى ترتبط بمنيج الحضرمي في جمع ما تناثر في بطكف يالذىب، ك 
 . القرآفالكتب كالمؤلفات السابقة مف دالالت نفيسة أللفاظ 

الكريـ  القرآفلغات الكتاب العزيز( فالكتاب العزيز مراده كاضح ييقصد بو أما )
لذم ا كتناسبت إيقاع لفظة )العزيز( مع لفظة )اإلبريز(، كأٌما لفظة )ليغات( فمـ يتبيف ما

دُّىا  يريده الحضرمي بيا، فيي في المغة جمع )ليغىة( كفي لساف العرب: "المُّغة المٍِّسفي كحى
 ، كىي فيٍعمةه مف لىغىٍكت أىم تكمَّمت...(ّ)عبِّر بيا كؿ قـك عف أىغراًضيـأىٌنيا أىصكات يي 

، كقد يككف قصده القراءات (ْ)كالمٍَّغك النُّطؽ يقاؿ ىذه ليغىتيـ التي يىٍمغيكف بيا أىم: يىٍنًطقيكف"
، كذكر محقؽ الكتاب أٌف الحضرمي أراد بيذا -كاهلل أعمـ- ية لكثرة استشياده بياالقرآن

                                                            

 .َُٔ ، كينظر: شذكر اإلبريز:ّٗٗ/ْ( لساف العرب: ُ)
 .َّٗ/ٓ لساف العرب: (ِ)
 .ّّ/ُ الخصائص البف جني:( ّ)
 .َِٓ/ُٓ ( لساف العرب:ْ)
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العنكاف: "أف يىًصؼ كتابو كما جمعو فيو بالنفيس كالغالي في بياف معاني كممات اآليات 
 .(ُ)الكريمة التي احتكاىا الكتاب العزيز"

 املطلب الجالح: 
 القسآٌّعله غسٓب  ملاىة اللتاب يف األّضاط اللغْٓة

كتاب )شذكر اإلبريز في لغات الكتاب العزيز( مف المؤلفات الطٌيبة، قاؿ 
صاحب كتاب )عقد الجكاىر كالدرر( في كصفو: "ىك كتاب يعجز الكاصفكف عف 

، كىك ييعىٌد مف ضمف سمسمة الكتب (ِ)كتغشى العيكف مف شمس كمالو"  كصؼ حجالو
، فقد ذكرت بعض المصادر أٌنو تفسير في غريب القرآفالتي أيٌلفت في عمـ غريب 

ف لـ يىًرد  القرآفبو تفسيرنا لغريب ألفاظ ، كيبدك أٌف الحضرمٌي أراد أف يككف كتا(ّ)القرآف كا 
ذلؾ بقكلو: "فىسىنىح لي أف أجمع مف عجائب  إلىلفظ الغريب في العنكاف، إاٌل أٌنو أشار 

إيضاحيا المبيب، كيرتاح  إلىلغاتو األنيقة، كغرائب ألفاظو الرائقة، كمماتو يحتاج 
 القرآفبو في لغات ألفاظ ، فأراد أف يككف مضمكف كتا(ْ)لتبيانيا األلمعٌي األريب"

كغرائبيا، كفي الكقت نفسو بٌيف المراد بغريب األلفاظ، فيي بكصفو تمؾ الكممات التي 
 اإليضاح كالتبييف. إلىتحتاج 

  

                                                            

 .َُٔ ينظر: شذكر اإلبريز: (ُ)
: )عف كصؼ جمالو( كيبدك أف )خالصة األثر( بمفظ، كنقؿ عنو صاحب ُُِ( عقد الجكاىر كالدرر: ِ)

في أعياف القرف الحادم عشر: ينظر: خالصة األثر ىناؾ خطأ في النىٍسخ في كاحد مف الكتابيف، 
ْ/ُُ. 

، األعالـ: ُُ/ْ، كخالصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر: ُُِ( ينظر: عقد الجكاىر كالدرر: ّ)
، ىدية العارفيف في أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف: ُُِ/ُ، تاريخ الشعراء الحضرمٌييف: ُِ/ٔ
 .  ّٓٓ/ِالحاضر:  ، معجـ المفسريف مف صدر اإلسالـ كحتى العصرِٕٗ/ّ

 .ُّٕ( شذكر اإلبريز: ْ)
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 : لفمآن لانـ  لل اب بفن   ل اب عق   ميب 
ية، ففي كتاب اهلل القرآنالمتقٌدمة في الدراسات  القرآفإٌف عمـ الغريب مف العمـك 

ألفاظه كاضحة الداللة كالمعنى، كفيو عمـ الغريب مما يخفى عمى العامة، ككاف  تعالى
ق( في َٔٔ، كقد ذكر أبك السعادات ابف األثير)ت(ُ)عمى عمماء األمة تبيينو كشرحو

حديثو عف األلفاظ المفردة الخاصة الغريبة:" كأما الخاصُّ فيك ما يدكر فيو مف األلفاظ 
لغريبة الحشكيَّة التي ال يعرفيا إال مف عيًنيى بيا كحافىظى عمييا المُّغىكية كالكممات ا

يا مف مظاٌنيا  فكاف االىتماـ بمعرفة ىذا النكع الخاٌص مف  -كقميؿه ماى ىيـٍ -كاستخرىجى
األلفاظ أىّـَ مما سكاه كأكلى بالبياف مما عداه كميقىدَّمان في الرتبة عمى غيره كمىبديكًّا في 

 .(ِ)حاجة إليو ضركرية في البياف الزمة في اإليضاح كالًعٍرفاف"التعريؼ بذكره إذ ال
بابه عظيـ الخطر; إذ  القرآفأٌف غريب  إلىق( ْٕٗ)ت كقد ذىب الزركشيٌ 

الكريـ، كترككا القكؿ فيو عمى الرغـ ًمف  القرآفتيٌيب الكثير مف السمؼ مف تفسير 
عمميـ بالمساف كفقييـ بالديف، حذرنا ًمف أف يزٌلكا فيذىبكا عف مراده، لذلؾ يجب عمى مىٍف 

العمـ بحقائؽ المغة كمكضكعاتيا كليس اليسير منيا; ألٌنو قد يككف  تعالىيفٌسر كالـ اهلل 
 .(ّ)راد ىك اآلخرأحدىما كيككف الم إلىالمفظ ذا معنىن مشترؾ فيذىب 

ق( أٌف عمى الخائض في ىذا العمـ التثٌبت ُُٗكذكر جالؿ الديف السيكطي )ت
 .(ْ)كتب أىؿ الفٌف كعدـ خكضو في ىذا العمـ بالظفٌ  إلىكالرجكع 

                                                            

 .َُْ( شذكر اإلبريز: ُ)
 .ْ/ُ الجزرم: النياية في غريب الحديث كاألثر: (ِ)
 .ِٓٗ/ُالبرىاف في عمـك القرآف: محمد بف بيادر الزركشي: ينظر:  (ّ)
 .ْ/ِينظر: اإلتقاف في عمـك القرآف: جالؿ الديف السيكطي: ( ْ)
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ية، كال تقٌؿ القرآنأىمٌية ىذا الكتاب في أكساط الدراسات  إلىإذف فيذا كٌمو يشير 
الشأف الذم ألَّؼ فيو الكثير، قاؿ عنو السيكطي: مكانتو عف مكانة ما أيلِّؼ في ىذا 

كف.... كًمف أحسنيا المفردات لمراغب"  .(ُ)"أفرده بالتصنيؼ خالئؽ ال ييحصى
الغريبة: األكلى  القرآفكاتبع المؤلفكف في ىذا الشأف ثالث طرؽ لجمع ألفاظ 

دـ طريقة اعتمد فييا أصحابيا عمى ترتيب مادة الكتاب عمى كفؽ اآليات كالسكر كىي أق
ق(، ك)تذكرة األريب َِٔ)ت ( لمفراءالقرآفجاء تفسيره عف ابف عباس ك)معاني  منيا ما

ق( كغيرىا، أما الطريقة الثانية فريتِّبت فييا ٕٗٓ)ت في تفسير الغريب( البف الجكزم
الياء، مف المؤلفات التي  إلىاأللفاظ عمى حسب الترتيب اليجائي بدءن مف اليمزة 

يزمالقرآفاعتمدتيا: )نيزىة القمكب في تفسير غريب  ق( كتبعو عدد مف َّّ)ت ( لمعيزى
( القرآفق( في كتابو )المفردات في غريب َِٓ)ت العمماء أبرزىـ الراغب األصفياني

كىي طريقة الحضرمي أيضان في كتابو )شذكر اإلبريز في لغات الكتاب العزيز(، 
الثالثة: رٌتبت فييا الكممات عمى حسب أكاخرىا كىي طريقة تشبو منيج كتاب  كالطريقة

ق( في كتابو )ركضة ٔٔٔ)ت ق(، اعتمدىا الرازمّّٗ)ت لمجكىرمٌ  )الصحاح(
(، كالطريقة الرابعة اعتمد أصحابيا ترتيب الكممات عمى القرآفالفصاحة في غريب 

الحرؼ الزائد، كاٌتبعيا أبك حياف حسب الحرؼ األكؿ كاألخير مف دكف مراعاة الحشك أك 
 . (ِ)مف الغريب( القرآف)تحفة األريب بما في  األندلسي في كتابو

كيبدك أٌف الحضرمي كاف متأثرنا بمنيج العزيزم كالراغب األصفياني كغيرىـ 
، كاتبع طريقتيـ في التأليؼ، غير أٌف مف يقرأ كتابو يجد نفسو ككأٌنو في مكسكعة لغكية

مف التعقيد كالغمكض كلـ يكف جٌماعنا فقط، إذ حكل كتابو مالـ يذكره كخمى أسمكبو 
 ،     (ّ)غيره، كتميزت عباراتو بالكضكح كاإليجاز مف دكف حشكو أك تطكيؿ

 
                                                            

 .ّ/ِالقرآف: اإلتقاف في عمـك  (ُ)
 .َُٗ-َُٔ( شذكر اإلبريز: ِ)
 .ُُٖ-ُُٕ ( شذكر اإلبريز:ّ)
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 املطلب السابع: 
ّٕ يف تستٔب اللتاب ّمصادز اللتاب  ميَج احلضسم

رٌتب الحضرمٌي ألفاظ كتابو ترتيبنا معجميًّا بحسب الترتيب األلؼ بائي بدءنا ًمف 
، ان ترتيبنا ىجائيٌ  ان كاأللفاظ في كؿِّ بابو مرتبة أيضاليمزة حتى الياء بثمانية كعشريف باباى، 

ككاف مراعينا ألصؿ الكممة كاشتقاقيا، فمفظة )المىًديف( تكجد في باب الداؿ كليس في 
; ألٌف أصميا ًمف كممة الدِّيف، كاٌتبع في منيج تفسير األلفاظ االستعانة باآليات باب الميـ

ية كبالقراءات المتكاتر كالشاذ منيا كاألحاديث الشريفة ككالـ العرب مف شعرو أك القرآن
 .(ُ)نثر

كقد اعتمد الحضرمٌي في تأليؼ كتابو مصادر عديدة ينقؿ منيا كيناقش ما 
ا أك يرٌدىا، كىذه المصادر كثيرة، منيا كتب التفسير كغريب يذكره ًمف مسائؿ يرتضيي

 مف أمثمتيا: القرآف
ق(، جامع َُّ)ت لمزجاج القرآفق(، معاني ِٕٔ)ت البف قتيبة القرآفغريب 

المجيد  القرآفق(، الكسيط في تفسير َُّ)ت لمطبرم القرآفالبياف في تأكيؿ آم 
ق(، أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ َُٓ)ت ق(، معالـ التنزيؿ لمبغكمْٖٔ)ت لمكاحدم

ق(، كأكثر المصادر التي نقؿ منيا كتأٌثر بيا ىي تفسير البيضاكم ٖٓٔ)ت لمبيضاكم
 كتفسير البغكم كبعدىما تفسير الكاحدم.

يشير لممصدر أك  اسـ مؤلِّفيا كقد ال إلىأسماء بعضيا كقد يشير  إلىيشير 
ا عمى معجمات لغكية  كثيرة منيا: )ديكاف األدب( لمفارابي المؤلؼ، كاعتمد أيضن

( لمحميرمَّٓ)ت ق(، )النظـ ّٕٓ)ت ق(، )شمس العمـك كدكاء كالـ العرب مف الكمـك
ق(، )تيذيب ِّٔ)ت المستعذب في شرح غريب ألفاظ الميذب( البف بطاؿ اليمني

ق(، كىي أبرز المعاجـ التي نقؿ عنيا كثيرنا، كنقؿ ٕٔٔاألسماء كالمغات( لمنككم )ت

                                                            

 .ُُٖ-ُُٕينظر: شذكر اإلبريز: ( ُ)
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ضان عف غيرىا،  فضالن عف مصادر متنٌكعة ًمف العمـك كشركح الحديث كالفقو كمذاىبو أي
كدكاكيف الشعر، كقد كردت لو نقكالت عديدة كأقكاؿ لمصحابة كالتابعيف كعدد ًمف عمماء 

  .(ُ)المغة كالنحك
ف الكريـ الثاني بؿ ىك الشارح األكؿ لمقرآ : فكانت المصدر ل ِا َ  لقويثفـأما 

ف نذكر صكرة مف اسانيد راستو لمحديث بحضرمكت، كىنا لنا أد إلىكقد سبقت اإلشارة 
المؤلؼ في الكتب الحديثية حيث يركييا بسنده عف جده إسرائيؿ عف الشيخ عبد الرحمف 
ابف حيدر الشيرازم قاؿ: قرأ عميَّ الشيخ إسماعيؿ بف محمد الحٌباني بعض )صحيح 

مسمـ ككتاب )التقريب( في عمـ الحديث كأجزت لو ما في  إلماـاالبخارم( كبعض كتاب 
بشرطو المعتبر عند أىؿ األثر،  ،ميع مسمكعاتي كمناكالتي كمؤلفاتيىذه الكتب كج

براىيـ  سرائيؿ كعبد الغفار كمحمد كا  أما كتاب البخارم  –كأجزت لو كألكالده عبد اهلل كا 
ب مسمـ فأركيو عف مشايخ ، ثـ ذكر فأركيو عف نيؼ كثالثيف شيخان كسردىـ، كأما كتا

 .(ِ)البييقي كغيرىا لإلماـبعض مركياتو كمنيا )المكطأ( لمماـ مالؾ ، ك)السنف الكبرل( 
  

                                                            

 .ُّٗ-ُُّينظر: شذكر اإلبريز: ( ُ)
 .ْٕ( ينظر: الكككب المنير: ِ)
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 : املبخح الجالح
 احلدٓجٔة يف كتابُ ضتصَاداتاال

 متَٔد: 
الحضرمي  اإلماـف كىنا نجد أ، في فيـ معاني كتاب اهلل لمسنة دكر ميـ 

" مف حيث الترتيب حتى يسيؿ بريزكر اإلسمؾ منيجا في كتابو "شذ تعالىرحمو اهلل 
في ذلؾ  إلى ناعمى المطمع عمى مادتو كفكائده كيجد القارئ بغيتو في يسر، كما أشر 

يضاح معاني المبحث األكؿ  في مقدمة كتابو حيف تحدث فييا عف أىمية معرفة كا 
 . (ُ)مادة الكتاب اآليات الكريمة، حتى ختـ مقدمتو بذكر طريقتو في ترتيب

كييبيف المؤلؼ الكممة الغربية بتفسيرىا مستعينان باآليات الكريمة، كاالحاديث 
الشريفة، ككالـ العرب شعران كنثران، مكضحان المعنى بعبارات كاضحة دكف تشعب، مع 

الفكائد القيمة، مما يجعؿ  إلىضبطيا حتى ال يقع لبس فيما يقصد بيا، مع اإلشارة 
في مكسكعة خالية مف التعقيد كالغمكض، مما اتسـ منيجو بو ىك القارئ كأنو 

و بالحديث النبكم الشريؼ، حيث رجع المؤلؼ في تبييف معنى غريب الفاظ استشيادات
شاىد مف الحديث، كالذم يعد المصدر الثاني لمتفسير  إلىاآليات في كثير مف األحياف 

 ( مكضع.َُٗفقد استشيد في كتابو بػ) 
ف يذكر الراكم، أك أدرجة الصحة لمحديث  إلىشير عند استشياده كما انو ال ي

ك )كعف النبي أ، (ِ)ليو بقكلو: )كفي حديث النبي عميو الصالة كالسالـ(إنما يشير ا  ك 

                                                            

 .ُّٕ( ينظر: مقدمة الكتاب: ُ)
مىٍف »قكلو: كفي حديث النبي عميو الصالة كالسالـ:  ِِٕ( مثاؿ ذلؾ: في بياف معنى )الجمباب(: ص: ِ)

يىاًء فىالى ًغيبىةى لىوي   كىذا أيضا ليس بالقكم، كاهلل أعمـ. ّٓٓ/َُ، السنف الكبرل لمبييقي: «أىٍلقىى ًجٍمبىابى اٍلحى
 يمحمد الصفار بو. كابف أبى الدنيا ف مف طريؽ إسماعيؿ بف ّْٖ/ٖتاريخ بغداد  يأخرجو الخطيب ف
: أبك سعد مجيكؿ: يمف طريؽ أبى سعد الساعدم بو. كقاؿ الذىب ،َُِ: صمكاـر األخالؽ

ٖ/ُِِْ. 
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)(ُ))أك )عنو عميو الصالة كالسالـ(، أك )ركم أف (ِ)، )كيدؿ عميو الصالة كالسالـ ،
أنيا كانت بيف الصحيح كالحسف  (، كيظير مف خالؿ البحث في تخريجياالرسكؿ 

 كالغريب كقميؿ مف الضعيؼ.
ككاف يذكر الحديث غالبان بنصو كاستشياده بالحديث في قكلو: كأصؿ التككير 

كر بعد الكىكر »الكؼ كالجمع، كمنو كىكر الًعمىامة، كفي الحديث  أعكذ باهلل مف الحى
بمعناه كمما كرد ذكره بالمعنى ، كقد يذكر الحديث (ْ)الفرقة بعد الجمع :، أم(ّ) «الحديث

، (ٓ)«إذا ابتمت النعاؿ فالصالة في الرٍحؿ»قكلو في معنى الرَّحؿ: كمنو الحديث بمعناه: 
ألف اٌلرحاؿ تيمقى بيا، كىناؾ حذؼ مضاؼ، ; في الدكر كالمساكف، كسميت بذلؾ  :أم

الحديث الذم استشيد  . كمنيا(ٔ)كأنو أراد في مكاضع رحالكـ، كحيث تمقكنيا كتحطكنيا
ال يرمكف بالحجارة : أراد (ٖ)«مة قذؼ كال مسخليس في ىذه األ» ،(ٕ)بو في مادة القذؼ
 كما رمي قـك لكط.

                                                            

رضكف ما السمكات السبع كاأل»: قكلو: كعف النبي  ْٗٓمثاؿ ذلؾ: في بياف معنى )الكرسي(: ص (ُ)
 . (ُّٔ)برقـ  ٕٔ/ِخرجو ابف حباف في صحيحو: أ« السبع مع الكرسي... الحديث

: انؾ لتحب قكلو: كيدؿ عميو أنو قيؿ لرسكؿ اهلل  ،َُٕ( مثاؿ ذلؾ: في بياف معنى )اليقطيف(: صِ)
 .ُٖ/ٔبي يعمى: أينظر مسند «: أجؿ ىي شجرة أخي يكنس»القرع؟ قاؿ: 

 (.َََِٖ)برقـ  ّٖ/ٓ: خرجو احمدأ، ك (ُّّْ)برقـ  ٕٗٗ/ِخرجو اإلماـ مسمـ: أ( ّ)
 .َّٖبريز: ص( ينظر: شذكر اإلْ)

مُّكا ًفي »كلفظو:  (،َُْٖ)برقـ  ُّْ/ُ :( المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ(ٓ ًإذىا كىافى مىطىره كىاًبؿه فىصى
ـٍ  اًلكي  .َّٖ/ْ :كشرح أبي داكد لمعيني، ّٔ/ُ :ترتيب السندم ،، كمسند الشافعي«ًرحى

 .ّٕٔبريز: ( ينظر: شذكر اإلٔ)
 .ِٔٓبريز : ( ينظر: شذكر اإلٕ)
، (ْْٖ)برقـ  َُٕدب المفرد: ( الحديث بيذا المفظ ال يكجد في كتب الحديث كقد أخرجو البخارم في األٖ)

كقاؿ: ىذا حديث حسف صحيح غريب،  (،ُِِٓ)برقـ  ْٔٓ/ْ :، كالترمذم في سننو ت شاكر(ْْٖ)
 «.ساعة مسخ، خسؼ، كقذؼ بيف يدم ال»، بمفظ: (َْٗٓ)برقـ  ُّْٗ/ِ :كسنف ابف ماجو
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رضاىـ، كىي أيضان بأقكاؿ عدد مف الصحابة رضي اهلل عنيـ ك أكاستشيد 
: (ُ)عمى معنى البيمة مكجكدة في كتابو في مكاضع قميمة كمثالو في قكؿ أبي بكر 

 .  (ّ)اهلل (ِ)مر المسمميف كلـ يعطيـ كتاب اهلل فىعىمىيو بيمةكمف كلي أ
: كاألماني األكاذيب كاحدىا (ْ)في معنى األمانيُّ  كاستشيد بقكؿ عثماف 

  .ما كذبت :أم ،(ٓ)سممتأ: ما تمنًّيت منذ  أنمنية، زمنو قكؿ عثماف
 املطلب األّل: 

 احلدٓح الصخٔح
قاؿ بعضيـ: )مفٌسران ليا فقاؿ عنيا:  ( ل  لف ـ)كقؼ الحضرمٌي عند لفظة  .ُ

ًإذىا أىتىٍيتيـي »ىي فعمية مف السككف الذم ىك ضد الحركة، كفي الحديث: 
ـي السًَّكينىةي  مىٍيكي ، كىٍأتيكىىا كىعى ةى فىالى تىٍأتيكىىا كىأىٍنتيـٍ تىٍسعىٍكفى الى بؿ أئتكىا  – (ٔ)«الصَّ

 .(ٕ)(كعميكـ السكينة
  

                                                            

 .َِْبريز: ( ينظر شذكر اإلُ)
: لىعىنو، ينظر: لساف العربِ)  .ِٕ/ُُ: ( كالبىٍيؿ: المٍَّعف. كبىيىمىوي اهللي بىٍيالن
 .ّْٗ/ُ، كالنياية في غريب األثر: َٕٓ/ُ( ينظر: غريب الحديث ألبف قتيبة: ّ)
 .َُِبريز: ( ينظر: شذكر اإلْ)
 .ُٔ/ُكلياء: ، كحمية األ(ُُّ)برقـ  ُُّ/ُماجة:  فبخرجو اأ( ٓ)
 (.ُٖٔ)برقـ  ُُْ/ِ( سنف النسائي: ٔ)
 .ُْٕبريز: ( ينظر شذكر اإلٕ)
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 عممان اف الحديث لمنسائي بالحديث الصحيح كالمفظ ىنا ذكرهكىنا استشيد 
  .(ْ)بي شيبة في مصنفوأ، كابف (ّ)كابف ماجة ،(ِ)، كالترمذم(ُ)مسمـ اإلماـخرجو أ

ـِفمـ)كقؼ الحضرمٌي عند لفظة  .ِ مفٌسران ليا فقاؿ عنيا: ) ًذكري أخاؾ بما  ( ل
ٺ  ٺ  ٺ   ٿ: تعالىقاؿ يكرىو في غيبتو، 

 ، كعف رسكؿ اهلل (ٓ)
 : ا اٍلًغيبىةي »قىاؿى كفى مى : « أىتىٍدري ـي قىاؿى اؾى ًبمىا »؟ قىاليكا المَّوي كىرىسيكليوي أىٍعمى ًذٍكريؾى أىخى
: « يىٍكرىهي  ؟ قىاؿى : أىفىرىأىٍيتى ًإٍف كىافى ًفي أىًخي مىا أىقيكؿي ًإٍف كىافى ًفيًو مىا تىقيكؿي »ًقيؿى

ٍف لىـٍ     .(ٕ)((ٔ)«يىكيٍف ًفيًو مىا تىقيكؿي فىقىٍد بىيىتَّوي  فىقىًد اٍغتىٍبتىوي، كىاً 
كىنا استشيد بالحديث الصحيح كالمفظ ىنا ذكره لإلماـ مسمـ عممان اف الحديث 

 .(ٗ)كابف حباف في صحيحو، (ٖ)النسائي، خرجوأ
 
 

                                                            

، قىاؿى »( صحيح مسمـ: بمفظ: ُ) ٍعفىرو اًعيؿى ٍبًف جى ٍف ًإٍسمى ، عى ٍجرو ، كىاٍبفي حي قيتىٍيبىةي ٍبفي سىًعيدو ، كى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي أىيُّكبى حى
ٍيرىةى، أىفَّ رىسيكؿى اهلًل اٍبفي أى  ٍف أىًبي ىيرى ٍف أىًبيًو، عى ءي، عى ًني اٍلعىالى ، أىٍخبىرى اًعيؿي دَّثىنىا ًإٍسمى : حى : يُّكبى بى »، قىاؿى ًإذىا ثيكِّ

ا مى مُّكا، كى ٍكتيـٍ فىصى ا أىٍدرى ـي السًَّكينىةي، فىمى مىٍيكي ، كىٍأتيكىىا كىعى ًة فىالى تىٍأتيكىىا كىأىٍنتيـٍ تىٍسعىٍكفى الى ـٍ  ًلمصَّ دىكي ـٍ فىأىًتمُّكا، فىًإفَّ أىحى فىاتىكي
ةو  الى ًة فىييكى ًفي صى الى (، باب استحباب إتياف الصالة َِٔ) (،ُِٓ)رقـ ب ُِْ/ُ«: ًإذىا كىافى يىٍعًمدي إلى الصَّ

 بكقار.
 .(ِّٕ)برقـ  ُْٖ/ِ( سنف الترمذم ت شاكر: ِ)
 .(ٕٕٓ)برقـ  ْٓٗ/ُ( سنف ابف ماجو ت األرنؤكط: ّ)
 .ُّٖ/ِ( مصنؼ ابف أبي شيبة: ْ)
 .ُِ ، اآليةسكرة الحجرات( ٓ)
 .(ِٖٗٓ)برقـ  ََُِ/ْصحيح مسمـ: ( ٔ)
 .ّْٓبريز: ( شذكر اإلٕ)
 .(ُُْْٓ)برقـ  ِٖٔ/َُ( السنف الكبرل لمنسائي: ٖ)
 .(ٖٕٓٓ)برقـ  ُٕ/ُّمحققا: –صحيح ابف حباف ( ٗ)
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 املطلب الجاىٕ: 
 ّالغسٓب احلدٓح احلطً

 ُرال:  لقويث  لق ن:أ
مفٌسران ليا فقاؿ عنيا: )إذا عدَّه  )أحصى الشيء(كقؼ الحضرمٌي عند لفظة  -ُ

پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ: تعالىكمو، فقاؿ اهلل 
يث  حج           مج  : تعالىكقاؿ  ،(ُ)

جح
ٹ  ٹ  ڤ: تعالىأم أطاقو قاؿ : كاحصى الشيء ،(ِ)

، كفي حديث النبي (ّ)
« : ٍيرى كا، كىاٍعمىميكا أىفَّ خى لىٍف تيٍحصي ةي اٍستىًقيميكا كى الى ـي الصَّ اًلكي أم: كلف تطيقكا أف ، (ْ)«أىٍعمى

 .(ٓ)تستقيمكا في كؿ شيء حتى ال تميمكا(
كالحديث ىنا بمفظ ابف ماجة حيث قاؿ: حدثنا عمي بف محمد، حدثنا ككيع، عف 

... سفياف، عف منصكر، عف سالـ بف أبي الجعد عف ثكباف، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل 
)في الزكائد رجاؿ إسناده ثقات أثبات. إال  :الباقي معمقان قاؿ محمد فؤاد عبد الحديث. 

فيو انقطاعا بيف سالـ كثكباف. كلكف أخرجو الدارمي كابف حباف في صحيحو مف طريؽ 
: كيركل ىذا الحديث عف الكليد بف مسمـ كقاؿ أبك داكد الطياليسي .(ٔ)ثكباف متصالن(

عف عبد الرحمف بف ثابت عف حساف بف عطية عف أبي كبشة عف ثكباف عف النبي 

(ٕ).  

                                                            

 .ُٖ ، اآليةالنحؿسكرة  (ُ)
 .ِٖ ، اآليةالجفسكرة  (ِ)
 .َِ ، اآليةالمزمؿسكرة  (ّ)
 .(ِٕٕ)برقـ  ُْٖ/ُ( سنف ابف ماجو ت األرنؤكط: ْ)
 .ِٕٗبريز: ( شذكر اإلٓ)
 .َُُ/ُىامش:  سنف ابف ماجو:( ٔ)
 .ّّٕ/ِمسند أبي داكد الطيالسي: ( ٕ)
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كىذا إسناد رجالو ثقات  ،(ِ)، كالدارمي(ُ)احمد اإلماـيضان أخرجو أكالحديث 
ف كاف لـ يسمع مف ثكباف، فيما قالو  -كىك ابف أبي الجعد-رجاؿ الصحيح، كسالـ  كا 

أبك معاكية: ىك محمد بف خاـز الضرير،  ،قد تكبعفغير كاحد مف أىؿ العمـ، 
مف طريؽ أبي معاكية، بيذا  (ّ)، كأخرجو البغكمكاألعمش: ىك سميماف بف ميراف

منقطع، كيركل متصال عف حساف بف عطية، عف أبي كبشة اإلسناد، كقاؿ: ىذا 
 .قمنا: كسنده حسف، السمكلي عف ثكباف

مفٌسران ليا فقاؿ عنيا: ) الًكجدة بالماؿ:  ( لِ عو)كقؼ الحضرمٌي عند لفظة  -ِ
قاؿ  ،(ْ)«لي الكاجد يحؿ عرضو كعقكبتو: »الغنى كالسعة كالقدرة عميو، كمنو قكلو 

پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ: تعالى
  .(ٔ)مف سعتكـ :، أم(ٓ)

، كأخرجو أبك (ٕ)احمد اإلماـخرجو: أكىنا استشيد الحضرمي بالحديث الذم 
، كالطبراني في (َُ)، كالبييقي مف طريؽ عبد اهلل بف المبارؾ(ٗ)، كالنسائي(ٖ)داكد

 ، كالىما عف كبر بف أبي دليمة بو.(ُِ)، كالبييقي مف طريؽ سفياف(ُُ)"الكبير"
                                                            

 .(ِِّٖٕ)برقـ  َٔ/ّٕ :مسند أحمد ط الرسالة( ُ)
 (.ُٖٔ)برقـ  ُٗٓ/ُ( سنف الدارمي: ِ)
 .(ُٓٓ)برقـ  ِّٕ/ُ( شرح السنة لمبغكم: ّ)
 .(ِِْٕ)برقـ  ُُٖ/ِسنف ابف ماجو : ( ْ)
 .ٔ ، اآليةالطالؽسكرة  (ٓ)
 .ّٖٔبريز: ( شذكر اإلٔ)
  .(ُْٕٔٗ)برقـ  ْٓٔ/ِٗمسند أحمد ط الرسالة: ( ٕ)
 .(ِّٖٔ)برقـ  ُّّ/ّسنف أبي داكد: ( ٖ)
 .(ْٖٗٔ)برقـ  ُّٔ/ٕسنف النسائي: ( ٗ)
 .(ُُّٖٖ)برقـ  ِْٖ/ُُ( السنف الكبرل لمبييقي ت التركي: َُ)
 .(ِْٕٗ)برقـ  ُّٖ/ٕ( المعجـ الكبير لمطبراني: ُُ)
 .(ُُّٖٗ)برقـ  ّْٖ/ُُالتركي: ( السنف الكبرل لمبييقي ت ُِ)
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عند البييقي: عف كبر بف أبي دليمة، عف فالف بف فالف. كسماه كركاية سفياف 
 البييقي محمد بف عبد اهلل بف ميمكف بف مسيكة.

ككانت ركاية ابف ماجة: حدثنا أبك بكر بف أبي شيبة، كعمي بف محمد، قاال: 
حدثنا ككيع قاؿ: حدثنا كبر بف أبي دليمة الطائفي قاؿ: حدثني محمد بف ميمكف بف 

عف عمرك بف الشريد، عف أبيو، قاؿ: قاؿ  -ككيع كأثنى عميو خيرا  قاؿ -مسيكة 
يعني عرضو »قاؿ عمي الطنافسي: « لي الكاجد يحؿ عرضو كعقكبتو: »رسكؿ اهلل 

 شكايتو، كعقكبتو. 
مف طريؽ ككيع،  (ِ)، كابف ماجو، كالنسائي، كابف حباف(ُ)كأخرجو ابف أبي شيبة

محمد بف ميمكف، قاؿ أبك حاتـ: ركل عنو ك محتمؿ لمتحسيف، كىك  ككيع، بيذا اإلسناد.
: عنو كبر بف (ْ)، كقاؿ الذىبي في "الميزاف"(ّ)الطائفيكف، كذكره ابف حباف في "الثقات"

: قاؿ ابف المديني: مجيكؿ، لـ يرك عنو (ٓ)أبي دليمة فقط، كقاؿ ابف حجر في "التيذيب"
 : مقبكؿ.(ٔ)عنو غير كبر، كقاؿ في "التقريب"

في االستقراض باب لصاحب الحؽ مقاؿ،  (ٕ)"صحيحو"كعمقو البخارم في 
، قاؿ الحافظ: كصمو «لي الكاجد يحؿ عقكبتو كعرضو»: فقاؿ: كيذكر عف النبي 

سحاؽ في "مسندييما"، كأبك داكد، كالنسائي مف حديث عمرك بف الشريد بف  أحمد كا 
سناده حسف، كذكر الطبراني أنو ال يركل  إال بيذا أكس الثقفي، عف أبيو بمفظو، كا 

 اإلسناد.
                                                            

 .(ُِٗ)برقـ  َّٗ/ِ( مسند ابف أبي شيبة: ُ)
 .(َٖٗٓ)برقـ  ْٖٔ/ُُمحققا:  –( صحيح ابف حباف ِ)
 . (َُْْٖ)برقـ  َّٕ/ٕ( الثقات البف حباف: ّ)
 .(َٕٕٔ)برقـ  ٖٗٓ/ّ( ميزاف االعتداؿ: ْ)
 .(ّْٔ)برقـ  ُِٖ/ٗ( تيذيب التيذيب: ٓ)
 .(َُٓٔ)برقـ  َْٗالتيذيب:  ( تقريبٔ)
 .ُُٖ/ّ( صحيح البخارم: ٕ)
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كفي الباب عف أبي ىريرة، كعف عائشة في قصة األعرابي الذم تقاضى النبي 
  :دعكه فإف لصاحب الحؽ مقاال»فأغمظ لو، فيـ بو أصحابو، فقاؿ»(ُ).   

 .(ِ)«مطؿ الغني ظمـ» كعف أبي ىريرة، بمفظ: كعف ابف عمر. 
 ثانفاال:  لقويث  لـميب: 

ــم)كقؼ الحضرمي عمى تفسير كممة  -ُ تحمؿ ىذه المفظة في المغة  (: س
رى الشيء كىسىره، كاإلٍصر ما عطفؾ عمى الشيء، كيأتي بمعنى  ، منيا: أىصى عٌدة معافو

، فٌسر الحضرمٌي ىذه المفظة بمعنى: (ّ)العيد أك الثقؿ أك اإلثـ كغيرىا مف المعاني
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ :تعالىالعيد، في قكلو 

ا بمعنى: (ْ) ، كذكر إٌنيا تأتي أيضن
الذنب، أك بمعنى الثقؿ فكأنو يأصر صاحبو أٌم: يحبسو، ثـ قاؿ: "كعمى ىذه الكجكه 

وئ  وئ   ۇئ   ۇئ :تعالىييفٌسر قكلو 
، فحممت ىذه (ٔ)، أٌم: ذنبنا، كقيؿ: أٌم ثقال"(ٓ)

معنى العيد، ي األٌكؿ المذككر آنفنا في سكرة )آؿ عمراف( القرآنىذه المفظة في السياؽ 
أٌما )اإلصر( الذم كرد في سياؽ )سكرة البقرة( فحمؿ معنييف ىما: الذنب أك الثقؿ، 

ا عمى معنى الثقؿ ليذه المفظة بالبيت الشعرم  :(ٕ)كاستدؿ أيضن
ُـ ـلالا   ٌم  ن  لذنب باهظـ ** ـي  ُّ  ل  ـ ـ ــ  لقفاِه  ــ  عقـ ـظالمه إ

                                                            

 .(َِّٔ)برقـ  ٗٗ/ّ( صحيح البخارم: ُ)
 .(ِِٕٖ)برقـ  ْٗ/ّ( صحيح البخارم: ِ)
 .ِِ/ْ ينظر: لساف العرب: (ّ)
 .ُٖ، اآلية آؿ عمرافسكرة ( ْ)
 .ِٖٔ، اآلية البقرةسكرة  (ٓ)
 .ُٖٗشذكر اإلبريز:  (ٔ)
( : كرد ىذا البيت دكف  (ٕ)  .ُٖٗ ، كينظر: شذكر اإلبريز:ُِٕ/ُنسبة في كتاب )شمس العمـك
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َـه ل ـ ـن ِـّـقف عقـ ) كذكر الحضرمٌي حديث: ــم يـ ب  ا ، (ُ)(ي فَن يفالا إ
مىؼ بالعتاؽ أك الطالؽ ثـ  كمعناه المستىدىؿ عميو ًمف أقكاؿ معظـ الفقياء ىك: أٌف مىٍف حى

، فحممت ىذه المفظة معنى (ِ)حنث بيا لـ يكف لو كفارة إاٌل إمضاء العتاؽ أك الطالؽ
الحنث باليميف في ىذا الحديث، كقد يككف ىذا المعنى لو صمة بمعنى الثقؿ أك الذنب 
الذم أكرده الحضرمٌي كشاىد، أك أٌف ىذه المفظة تتأٌثر بالسياؽ الذم يقتضييا كاهلل 

 أعمـ. تعالى
ك ( فقاؿ فييا: )كقت الزكاؿ كى لول ككقؼ الحضرمي عمى تفسير كممة ) -ِ

قكؿ ابف عباس كابف عمر كجابر كعطاء كقتادة كمجاىد كالحسف البصرم كاكثر 
ـي النًَّبيَّ  »: التابعيف، كيدؿ عميو قكلو  مىٍيًو السَّالى : أىتىى ًجٍبًريؿي عى ٍف أىًبي مىٍسعيكدو قىاؿى  َى

مَّى الظٍُّيرى  ـى فىصى ، فىقىا الىًت الشٍَّمسي ذىًلؾى ًلديليكًؾ الشٍَّمًس ًحيفى مى ، كى ؿِّ ـٍ فىصى : "قي فىقىاؿى
، كىنا الحديث أخرجو إسحاؽ بف راىكيو في مسنده كابف مردكيو في تفسيره (ْ)((ّ)«أىٍربىعنا

ي بإسناد منقطع كما ف تفسيره كالبييقي في المعرفة مف حديث أبي مسعكد األنصارم.
 .(ٓ)تخريج الكشاؼ

 :تعالى( فقاؿ فييا: )القرع، قاؿ  لففوفنكقؼ الحضرمي عمى تفسير كممة ) -ّ
ڭ   ۇ  ۇ

نيا كانت الدباء، كيدؿ عميو انو قيؿ أ، كبيف معنييا كاألكثر عمى (ٔ)
رىة أخي ييكنيس" عميو السالـ( لرىسيكؿ اهلل  : أجؿ ًىيى شىجى ٌب القرع قىاؿى  .(ٕ)ًإنَّؾ ًلتيحى

                                                            

 . ُّٔ/ِغريب الحديث:  :في ةخرجو ابف قتيبأ (ُ)
 .ْٔ/ٕىػ(: َِْدريس الشافعي )تإ، كينظر: األـ: محمد بف ُٖٗينظر: شذكر اإلبريز:  (ِ)
 (.ِّّٕ)برقـ  ُِٗ/ِمعرفة السنف كاآلثار: ( ّ)
 .ّْٗبريز: ( شذكر اإلْ)
 .(َِٕ)برقـ  َِٖ/ِ( تخريج أحاديث الكشاؼ: ٓ)
 .ُْٔ، اآليةالصافاتسكرة  (ٔ)
 .َُٕبريز: ( شذكر اإلٕ)
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ًديث اٍلحسف اٍبف  ٍيو ًفي سيكرىة اأٍلىٍنًبيىاء مف حى ًفي تىٍفًسير اٍبف مٍردىكى قمت غىًريب كى
ٍيميكف ثىنىا عبد اهلل بف مىٍسعيكد عىف النًَّبي  اؽ عىف عىٍمرك بف مى  قىاؿى  ى عمىارىة ثىنىا أىبيك ًإٍسحى

ـ اٍلحيكت فىنىادىل ًفي الظُّميمى  مىٍيًو السَّالى انىؾى ًإنِّي )اٍلتىقـ ييكنيس عى ات أىف الى ًإلىو ًإالَّ أىٍنت سيٍبحى
ارى كىأىنَّوي  مىى شاطئ النَّير لىٍيسى لىوي جمد كىالى شعر فىصى مىى ًبًو عى كنت مف الظَّاًلميف قىاؿى فىرى

رىة مف يىٍقًطيف( قىاؿى عبد اهلل عىف النًَّبي  مىٍيًو شىجى  )كاليقطيف القرع(  ى فرج قىاؿى كىأٍنبت اهلل عى
 .(ُ)تىصرميخٍ 

ننا لـ نقؼ عمى ىذا المفظ الذم استشيد بو الحضرمي، أما االحاديث أعمى 
 لمقرع فيي كثيرة. الكاردة في حب النبي 

رىة المكز ييغطي بكرقيا كيستظؿ بأغصانيا  قيؿ: ًىيى شىجى قيؿ: ًىيى التِّيف، كى كى
يٍفطر عمى ثمارىا، كى
قاؿ عبد  كأخرجو ابف مردكيو عف ابف مسعكد في قصة يكنس (ِ)

 ... كاليقطيف القرع. اهلل: قاؿ النبي 
 املطلب الجالح: 

 احلدٓح الضعٔف
ِـ )كقؼ الحضرمٌي عند لفظة  -ُ مفٌسرنا ليا فقاؿ عنو: "ىك انصداع  ( لـ 

أم إذا كاف انصداع يبيف فيك  ،(ّ)فإذا كاف فيك القصـ" ،الشيء مف غير أف يبيف
ِـ )القىٍصـ، كفي المغة  كأٌما القصـ فيك  ،(ْ)ىك كسر الشيء ًمف دكف أف يبيف (: لـ 

 .(ٓ)الكسر حتى يبيف

                                                            

 .(َُّٗ)برقـ  َُٖ/ّتخريج أحاديث الكشاؼ:  :( ينظرُ)
 .ّ/ُٔعمدة القارم شرح صحيح البخارم:  :( ينظرِ)
 .ْٕٓشذكر اإلبريز: ( ّ)
 .َِٖ/ٔق(: ّّٗالعربية: )ت  ينظر: الصحاح تاج المغة كصحاح( ْ)
 .ُِٗ/ٔينظر: المصدر السابؽ نفسو: ( ٓ)
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)إّن في الجنة بيًتا من دّرٍة بيضاء ليس فيها كاستشيد الحضرمٌي بحديث: 
ىث  يث  حج :تعالىكاستدٌؿ بقكلو  ،(ُ)فصم(

، كقد ذكر العسكرم سبب اختيار لفظ (ِ)
: "كلـ يىقيؿ ال انقصاـ ليا; ألٌف االنفصاـ  االنفصاـاالنفصاـ مف دكف  في ىذه اآلية قائالن

أبمغ فيما أيريد بو ىا ىنا، كذلؾ أٌنو إذا لـ يكف ليا انفصاـ كاف أحرل أف ال يككف ليا 
 .(ّ)انقصاـ"

ِـ )كفٌسر الحضرمٌي  في مكضع آخر فقاؿ: "القىٍصـ: كسر الشيء كدٌقو;  ( لـف
ٱ  ٻ  ٻ  : تعالىقاؿ اهلل  ،ألٌف القىٍصـ كسره يىًبيف تالؤيـ األجزاء بخالؼ الفىٍصـ

ٻ
كلفظة )القىٍصـ( ليا داللةن أقكل تبٌيف  ،الفرؽ بيف داللة المفظتيف كىنا بدأ ،(ٓ)"(ْ)

ـ( في قكلو  ،قٌكة المعنى ىك كما ذكر  ٱ  ٻ :تعالىكسبب اختيار لفظة )قىصى
  (ٔ)أبك السعكد: "ًمف الداللة عمى قٌكة الغضب كشٌدة السخط ما ال يخفى"

َءكقؼ الحضرمي عمى تفسير كممة ) -ِ  ،درأ يدرأ دركءا( فقاؿ فييا: ) لو
ديكدى ًبالشُّبييىاًت ما استطعتـ( ، كفي الحديث: اٍدرىءيكا...كالدرء الدٍَّفع اٍلحي

(ٕ). 
ادفعكا الحدكد ما : »قاؿ رسكؿ اهلل : لحديث كرد في كتب السنف بمفظ آخرا

حدثنا عبد الرحمف بف األسكد أبك عمرك )خرجو الترمذم بمفظ: أحيث  «كجدتـ لو مدفعا
                                                            

خرجو ابف أبي شيبة في مسنده بمفظ )كيرجع أىؿ الغرؼ إلى غرفيـ كىي دٌرة بيضاء ليس فييا فصـ كال أ( ُ)
 . كالحديث ضعيؼ بركاية الحكيـ عفٖٓ/ِقصـ(، ينظر: الكتاب المصنؼ في األحاديث كاآلثار: 

 . ِٕٓسيؿ بف سعد ضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو: ص: 
 .ِٔٓ، اآلية البقرةسكرة  (ِ)
 .ُّْ/ُالفركؽ المغكية: الحسف بف عبداهلل أبك ىالؿ العسكرم: ( ّ)
 .ُ، اآلية األنبياءسكرة  (ْ)
 .ّٕٓشذكر اإلبريز: ( ٓ)
 .ٖٓ/ٔ :محمد بف محمد العمادم أبك السعكد إرشاد العقؿ السميـ:( ٔ)
 .ّْٓبريز: شذكر اإل (ٕ)
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البصرم قاؿ: حدثنا محمد بف ربيعة قاؿ: حدثنا يزيد بف زياد الدمشقي، عف الزىرم، 
ادرءكا الحدكد عف المسمميف ما : »عف عركة، عف عائشة قالت: قاؿ رسكؿ اهلل 
في العفك خير مف أف  أف يخطئ اإلماـاستطعتـ، فإف كاف لو مخرج فخمكا سبيمو، فإف 

 .(ُ)«(يخطئ في العقكبة
اجو في سننو فقاؿ: حدثنا عبد اهلل بف الجراح، حدثنا ككيع، عف كاخرج ابف م

: إبراىيـ بف الفضؿ، عف سعيد بف أبي سعيد عف أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل 
 سناده ضعيؼ جدنا، إبراىيـ بف الفضؿ متركؾ.إ (ِ)«ادفعكا الحدكد ما كجدتـ لو مدفعا»

  

                                                            

 .(ُِْْ)برقـ  ّّ/ْ( سنف الترمذم ت شاكر: ُ)
( مف طريؽ ككيع بف الجراح، بيذا ُٖٔٔكأخرجو أبك يعمى ) (،ِْٓٓ)برقـ  َٖٓ/ِ( سنف ابف ماجو (ِ

(، كفي إسناده يزيد بف زياد الشامي كىك متركؾ. ُْٖٓاإلسناد. كفي الباب عف عائشة عند الترمذم )
كاه ككيع عف يزيد بف زياد نحكه كلـ يرفعو، كركاية ككيع أصح. كعف عمي عند كقاؿ الترمذم: كر 

، كفي إسناده مختار التمار كىك متركؾ أيضا. كفي الباب مكقكفا ِّٖ/ٖ(، كالبييقي َّٖٗالدارقطني )
كأسانيدىا ضعيفة. كعف ابف  ِّٖ/ٖ(، كالبييقي َّٗٗعف معاذ كعقبة بف عامر عند الدارقطني )

سناده جيد. كعف عمر عند ابف أبي شيبة ِّٖ/ٖ، كالبييقي ٕٔٓ/ٗبف أبي شيبة مسعكد عند ا ، كا 
كلفظو: ألف أعطؿ الحدكد بالشبيات أحب إلي مف أف أقيميا بالشبيات. كرجالو ثقات إال أف  ٕٔٓ/ٗ

 فيو عنعنة ىشيـ بف بشير، كقد تكبع.
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 اخلامتة
في  ناكبفضمو تيرفع الدرجات. فبعد رحمتالصالحات، الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ 

إليو في  في لغات الكتاب العزيز( ال بٌد لنا ًمف تكضيح ما تكٌصمناكتاب )شذكر اإلبريز 
 ىذه الدراسة مف نتائج مبٌينةن باآلتي:

 شذكر اإلبريز في لغات الكتاب العزيز( ًمف الكتب القٌيمة التي  ييعٌد كتاب(
، بمنيجٌية معجمٌية جيمعت فييا ألفاظ القرآفألفاظ  عمـ غريب إلىتينسىب 
عمى حركؼ المعجـ، كتمٌيز بغزارة مادتو العممية شأنو شأف المؤلفات  القرآف

 كغريبو. القرآفالسابقة في معاني 

  استطاع الحضرمي أف ييزاكج في مادتو العممية بيف كتب التفسير ككتب
الحديث النبكم الشريؼ، الفقو، ك كالمعجمات ككتب المغة ك  القرآفغريب 

قكاؿ الصحابة، فقد يجد القارئ في أغمب األحياف لمفظة الكاحدة معنىن كأ
مجمكعة بآراء متنٌكعة  القرآفكأصؿ لغكٌم، كمعاني قرآنية متعمقة بسياقات 

 لممفسريف كالتابعيف أك مستىنبىطة ًمف أقكاليـ.

  معاني األلفاظ  إلىٌياه كأداة لمكصكؿ الدليؿ مستعمالن ابحث الحضرمي في
الكريـ  القرآفترجيحيا، ككاف دليمو لغكٌيان مستمٌدان ًمف  ية كاستنباطيا أكالقرآن

كقراءاتو كالحديث النبكٌم الشريؼ كالشعر كأقكاؿ المفسريف كبعض مف أىؿ 
ما ييدركو العقؿ أك ما يحكمو السياؽ  إلىالمغة، أك غير لغكٌم مستندان 

 ذلؾ تعضيد المعاني التي يذكرىا لأللفاظ. إلىكسبيمو 

  إحاطة بأبنية األلفاظ كمعانييا، كذلؾ حيث  العمميةأثبت الحضرمي قدرتو
، فكاف عمى كعي بالتقمبات االشتقاقية كما الدالليةبكقكفو عمى معظـ الصيغ 

.  تضيفو ىذه الزيادات ًمف معافو
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  الكاحدة ككاف ميًقٌران أدرؾ الحضرمٌي كجكد عالقات اشتراؾ في معاني المفظة
 .كاف معتدالن غير مغاؿو فيوك  ،يةالقرآنبكجكدىا في معاني األلفاظ 

  انيدىا كاكتفى بذكر متف سو الحديثية أنو لـ يخرج األحاديث بأاستشياداتمف
 إلى، كال يكعز لفاظ التي فسرىالبياف معاني األ ك طرؼ منوالحديث أ

 كغيرىا.ك غريب الحديث ديث أمصادرىا مف كتب الح

 لفاظ منيا ما جاء في بياف ، في بياف معاني األأكرد بعض احاديث الصحابة
"مف حمؼ عمى يميف فييا اصر  صر( مف حديث ابف عمر معنى )اإل

 فال كفارة ليا".

 ف الصحيح كالحسف كالضعيؼ حاديث التي أكردىا متنكعة بيكانت األ
 . ( حديث كشاىدَُٗحتى بمغ عددىا ) ،كالغريب

 ي البحث أٌف شخصية الحضرمي كثقافتو المكسكعية كاطالعو عمى تبٌيف ف
مصادر متنكعة، انعكس تأثيرىا في كتابو كأسيـ ذلؾ في كفرة مادتو 
الداللية، بما ييغني الفكر العربي، فكاف يجمع مادة كتابو بذكاء ينتقي كيجمع 

ية كيضيؼ جيدان طيبان لخدمة القرآنما تناثر في بطكف الكتب ليفٌسر األلفاظ 
، فيك جامع ليذا العمـ الجميؿ، حافظه لو، متابعه لمىٍف سبقو تعالىكتاب اهلل 

  كغالبان ما يشير إلييـ ػػػػ فجزاه اهلل خيرانػػػػػ.

  الحضرمي  اإلماـكيكصي الباحث بإفراد دراسة لألدلة الحديثية التي تناكليا
 يمية.ك تحمية أفي كتابو كتككف دراسة مكضكع

 هذا وآخز دعواوا أن احلمد هلل رب العاملني 

 وصلى اهلل على سيّد األولني واآلخزيه وعلى آله وصحبه أمجعني
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 املصادز ّاملساجع
 الكريـ  القرآف 
لسيكطي ، عبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الديف االقرآفاإلتقاف في عمـك  .ُ

صرية العامة الفضؿ إبراىيـ، الييئة الم ىػ(، حققو: محمد أبكُُٗ)ت
 ـ.ُْٕٗ-ىػُّْٗلمكتاب 

شبيمي ، القاضي محمد بف عبد اهلل أبك بكر بف العربي اإلالقرآفأحكاـ  .ِ
ىػ(، راجع أصكلو كخٌرج أحاديثو كعمَّؽ عميو: محمد عبد ّْٓالمالكي )ت

 ـ.ََِّ-ىػُِْْ ،لبناف ،، دار الكتب العممية، بيركتّالقادر عطا، ط
الكريـ، محمد بف محمد العمادم أبك  القرآفمزايا  إلىد العقؿ السميـ إرشا .ّ

 د.ت.، لبناف، ىػ(، دار إحياء التراث العربي، بيركتِٖٗ)ت السعكد
األعالـ، خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس الزركمي  .ْ

، ُٓط ،لبناف ،ىػ(، دار العمـ لممالييف، بيركتُّٔٗ)ت الدمشقي
 ـ.ََِِ

التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف أنكار  .ٓ
: محمد عبد الرحمف المرعشمي، حققوىػ( ٖٓٔ)ت محمد الشيرازم البيضاكم
 .ىػُُْٖ، ُط، لبناف ،بيركت ،دار إحياء التراث العربي

إيضاح المكنكف في الذيؿ عمى كشؼ الظنكف، إسماعيؿ بف محمد أميف بف  .ٔ
 ،لبناف ،دار الكتب العممية، بيركت ،ىػ(ُّٗٗ)ت البغدادم مير الباباني

 ـ.ُِٗٗ-ىػُُّْ
: أبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر القرآفالبرىاف في عمـك  .ٕ

ر إحياء الكتب : محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، داحققوىػ(، ْٕٗالزركشي )ت
 .ـُٕٓٗ-ىػُّٕٔ، ُطالعربية، 
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مكس: محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ تاج العركس مف جكاىر القا .ٖ
بيدم : مجمكعة مف حققوىػ(، َُِٓ)ت الحسيني، الممٌقب بمرتضى الزَّ

 ت..د، يف، دار اليدايةحققالم
 تاريخ الشعراء الحضرمييف، عبد اهلل بف محمد بف حامد بف عمر السقاؼ .ٗ

 د ت.، ىػ(، مكتبة المعارؼ محمد سعيد كماؿُّْٖ)ت
الكريـ(، جماؿ الديف أبك  القرآفتذكرة األريب في تفسير الغريب )غريب  .َُ

: طارؽ حققوىػ(، ٕٗٓالفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم )ت
 ـ.ََِْ-ىػُِْٓ، ُط ،لبناف ،بيركت ،فتحي السيد، دار الكتب العممية

تيذيب األسماء كالمغات: أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم  .ُُ
عنيت بتصحيحو كمقابمة أصكلو شركة العمماء مع إدارة  ىػ(،ٕٔٔ)ت

 ت..د ،الطباعة المنيرية، دار الكتب العممية، بيركت
أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر تيذيب التيذيب:  .ُِ

، ُط، مطبعة دائرة المعارؼ النظامية، اليند، ىػ(ِٖٓتالعسقالني )
 ىػ.ُِّٔ

ٍعبد البيستي  .ُّ الثقات: محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى
- ىُّٓٗ ، دار الفكر،ُالسيد شرؼ الديف أحمد، ط :حققوىػ(، ّْٓ)ت

 .ـُٕٓٗ
: محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب القرآفجامع البياف في تأكيؿ  .ُْ

 : أحمد محمد شاكر، مؤسسةحققو ىػ(َُّ)ت اآلممي، أبك جعفر الطبرم
 .ـَََِ-ىػَُِْ، ُط الرسالة
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 )صحيح البخارم(: محمد بف إسماعيؿ أبك عبد الجامع الصحيح المختصر .ُٓ
دار ابف كثير،  : د. مصطفى ديب البغا،حققواهلل البخارم الجعفي، 

 .ـُٕٖٗ–قَُْٕ ، ّط ،بيركت ،اليمامة
: أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح القرآفالجامع ألحكاـ  .ُٔ

: أحمد حققوىػ(، ُٕٔاألنصارم الخزرجي شمس الديف القرطبي )ت
براىيـ أطفيش، دار الكتب المصرية  .ـُْٔٗ-ىػُّْٖ، ِط، البردكني كا 

أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف، بف ، ضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو .ُٕ
زىير ، ىػ(َُِْتاألشقكدرم األلباني )الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ، 

 .المكتب اإلسالمي، الشاكيش
بف  محمد بف أبي بكر جيكد فقياء حضرمكت في خدمة المذىب الشافعي: .ُٖ

 ـ.ََِٗ، ُط ،األردف، عماف ،عبد اهلل باذيب، دار الفتح لمدراسة كالنشر
الخصائص: أبك الفتح عثماف بف جني الخصائص: أبك الفتح عثماف بف  .ُٗ

 ت..د، ْط ،ىػ(، الييئة المصرية العامة لمكتابِّٗالمكصمي )تجني 
خالصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر: محمد أميف بف فضؿ اهلل بف  .َِ

ىػ(، دار ُُُُمحب الديف بف محمد المحبي الحمكم األصؿ، الدمشقي )ت
 ت..د، بيركت ،صادر

 : د.حققوىػ(، َّٓ)ت براىيـ الفارابيإسحاؽ بف إبراىيـ إديكاف األدب: أبك  .ُِ
براىيـ أنيس، مؤسسة دار الشعب إد.  :أحمد مختار عمر، مراجعة

 مصر. ،لمصحافة، القاىرة
سنف أبي داكد: أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد  .ِِ

: محمد محيي الديف عبد الحميد، حققو ىػ(،ِٕٓبف عمرك السًجٍستاني )ت
 ت..د، بيركت ،المكتبة العصرية، صيدا
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سنف الترمذم: محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ الترمذم  .ِّ
كمحمد فؤاد عبد ، أحمد محمد شاكر :حققو كعمقوىػ(، ِٕٗأبك عيسى )ت

براىيـ عطكة عكض، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي  ،الباقي كا 
 ـ.ُٕٓٗ-ىػُّٓٗ ،ِطمصر،  ،الحمبي

خ جماؿ الديف محمد بف عبد شذكر اإلبريز في لغات الكتاب العزيز: الشي .ِْ
: تحقيؽىػ(، دراسة ك َُُٓ)ت القادر بف أحمد الركضٌي الحٌباني الحضرميٌ 

أميف بف عمر بف عبد اهلل باطاىر، مكتبة تريـ الحديثة لمطباعة  د.
 ىػ.  َُِّ، ُط كالنشركالتكزيع،

الصحاح تاج المغة كصحاح العربية: إسماعيؿ بف حماد الجكىرم  .ِٓ
بيركت.  ،دار العمـ لممالييف حمد عبد الغفكر عطار،: أحققو ،ىػ(ّّٗ)ت
 ـ.َُٗٗ، ْط

صحيح مسمـ، مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم  .ِٔ
 ،فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي : محمد،حققو ىػ(،ُِٔ)ت

 ت. .د، بيركت
محمد بف أبي بكر بف  عقد الجكاىر كالدرر في أخبار القرف الحادم عشر: .ِٕ

مكتبة  براىيـ أحمد المقحفي،إ: حققوىػ(، َُّٗأحمد الشٌمي باعمكم )ت
 ـ.ََِّ-ىػُِْْ، ُط ،تريـ الحديثة، مكتبة اإلرشاد، اليمف

 عمدة القارم شرح صحيح البخارم .ِٖ
 ىػ(،ِٕٔغريب الحديث: أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم )ت .ِٗ

 .قُّٕٗ، ُط، بغداد ،مطبعة العاني رم،عبد اهلل الجبك  : د.حققو
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 غريب الحديث: حمد بف محمد بف إبراىيـ الخطابي البستي أبك سميماف .َّ
مكة ، معة أـ القرل: عبد الكريـ إبراىيـ العزباكم، جاحققوق(، ّٖٖ)ت

 .قَُِْالمكرمة، 
ىػ(، ِٕٔ: أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم )تالقرآفغريب  .ُّ

صقر، دار الكتب العممية )لعميا مصكرة عف الطبعة : أحمد حققو
   .المصرية(

براىيـ سميـ، إمحمد  :حققوىػ(، ّٓٗ)ت الفركؽ المغكية: أبك ىالؿ العسكرم .ِّ
 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٖ القاىرة، ،دار العمـ كالثقافة لمنشر كالتكزيع

-قُِّْ، ِط ،: سيد قطب، دار الشركؽ، القاىرةالقرآففي ظالؿ  .ّّ
 ـ.ََِّ

الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ: أبك القاسـ  .ّْ
: عبد الرزاؽ الميدم، دار حققومحمكد بف عمر الزمخشرم الخكارزمي، 

 بيركت. ،إحياء التراث العربي
ىػ(، ُُٕ)ت لساف العرب: محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم .ّٓ

 .ُط ،بيركت، دار صادر
المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبك محمد عبد الحؽ بف غالب  .ّٔ

دار الكتب  : عبد السالـ عبد الشافي محمد،حققوبف عطية األندلسي، 
 ـ.ُّٗٗ-ىػُُّْ ،  ُط ،لبناف ،العممية

: شعيب األرنؤكط حققوأحمد بف حنبؿ: أحمد بف حنبؿ  اإلماـمسند  .ّٕ
 ـ.ُٗٗٗ-ىػَُِْ، ِطركف، مؤسسة الرسالة، كآخ

مصادر الفكر اإلسالمي في اليمف: السيد عبد اهلل بف محمد الحبشي، مف  .ّٖ
 ـ.ََِْمنشكرات المجمع الثقافي في أبك ظبي، 
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حققو  ىػ(، ُٔٓ)ت  معالـ التنزيؿ، أبك محمد الحسيف بف مسعكد البغكم .ّٗ
سميماف مسمـ  ،عثماف جمعة ضميرية ،كخرج أحاديثو محمد عبد اهلل النمر
 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٕ، ْط ،الحرش، دار طيبة لمنشر كالتكزيع

ىػ(، َّٔالمعجـ الكبير: سميماف بف أحمد بف أيكب أبك القاسـ الطبراني)ت .َْ
، ِط ،المكصؿ، ، مكتبة العمـك كالحكـف عبد المجيد: حمدم بحققو

 ـ.ُّٖٗ-ىػَُْْ
 حالةعمر بف رضا بف محمد راغب بف عبد الغني ك معجـ المؤلفيف: .ُْ

 ،بيركت، دار إحياء التراث العربي ،ىػ(، مكتبة المثنىَُْٖ)ت يالدمشق
 بيركت.

عادؿ  :"مف صدر اإلسالـ كحتى العصر الحاضر"معجـ المفسريف  .ِْ
 ،نكييض، قٌدـ لو: ميفتي الجميكرية المبنانية الشٍَّيخ حسف خالد، بيركت

 ـ.ُٖٖٗ-ىػَُْٗ، ّط، لبناف
مصطفى األعظمي، مؤسسة زايد بف  : محمدحققوالمكطأ: مالؾ بف أنس،  .ّْ

 ـ.ََِْ-ىػُِْٓ، ُطسمطاف آؿ نيياف، 
النظـ المستعذب في تفسير غريب ألفاظ الميذب: محمد بف أحمد بف محمد  .ْْ

 ،ىػ(ّّٔ)ت بف سميماف بف بطاؿ الركبي، أبك عبد اهلل، المعركؼ ببطاؿ
التجارية، كتعميؽ: د. مصطفى عبد الحفيظ سىاًلـ، المكتبة  تحقيؽدراسة ك 

 ـ.ُُٗٗ-ُٖٖٗمكة المكرمة، 
النياية في غريب الحديث كاألثر: أبك السعادات المبارؾ بف محمد الجزرم،  .ْٓ

 ،المكتبة العممية محمكد محمد الطناحي، م،طاىر أحمد الزاك : حققو
 ـ.ُٕٗٗ-ىػُّٗٗبيركت، 
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النكر السافر عف أخبار القرف العاشر: عبد القادر بف شيخ بف عبد اهلل  .ْٔ
ىػ(، حققو كضبط َُّٖ)ت ركس الحسيني الحضرمي اليمنيالعيد

 ،أحمد حالك، محمكد األرناؤكط، أكـر البكشي، دار صادر نصكصو: د.
 .ـََُِ، ُط، بيركت

سماعيؿ بف محمد إىدية العارفيف في أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف:  .ْٕ
، ىػ(، دار إحياء التراث العربيُّٗٗ)ت أميف بف مير الباباني البغدادم

  لبناف. ،بيركت
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